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Τίτλος: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ GnRH (εκλυτική ορμόνη των 

γοναδοτροπινών) 

Αρχή 

Η GnRH (Gonadorelin, εκλυτική ορμόνη των γοναδοτροπινών) είναι ένα δεκαπεπτίδιο που 
εκλύεται από τον Υποθάλαμο και το οποίο διεγείρει την παραγωγή και την έκλυση των 
γοναδοτροπινών (LH και FSH) από τον πρόσθιο λοβό της Υπόφυσης. 

Ενδείξεις  

Το τεστ αυτό χρησιμοποιείται για την διερεύνηση της πιθανής πρώιμης ή καθυστερημένης ήβης ή 
της πιθανής ανεπάρκειας των γοναδοτροφινών, και για τα δύο φύλα. 

Παρενέργειες 

Η GnRH μπορεί σπανίως να προκαλέσει ναυτία, πονοκέφαλο και κοιλιακό πόνο.   

Προετοιμασία του ασθενούς  

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία του/της ασθενούς. Αν υπάρχει φυσιολογικός εμμηνορυσιακός 
κύκλος, η δοκιμασία πρέπει να γίνεται στην πρώιμη ωοθυλακική φάση (3η με 6η ημέρα κύκλου). 

Απαιτούμενα υλικά 

 Εξοπλισμός αιμοληψίας. Πεταλούδες αιμοληψίας, Σωληνάκια αιμοληψίας (plain tubes) για 
πήγμα 

 1 φιαλίδιο Gonadorelin (Relefact®, LH-RH 0,1 mg (100μg)/1mL, solution injectable) 

Δοσολογία 

Ενήλικες και παιδιά > 1 έτους: 1 φιαλίδιο Gonadorelin 0,1 mg (100μg)/1ml. Βρέφη έως 12 μηνών: 
2,5 μg/Kg σωματικού βάρους 

Διαδικασία 

 1ο δείγμα (09:00 με 10:00): Φλεβοκέντηση με πεταλούδα αιμοληψίας και λήψη περίπου 5 cc 
αίματος. Απαραίτητες εξετάσεις: FSH, LH. Αμέσως έγχυση 1ml Gonadorelin  (0,1 mg) μέσω της 
πεταλούδας και ακολούθως εισαγωγή περίπου 1-2 cc φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9%).  

 2ο δείγμα: Λήψη αίματος ακριβώς μισή ώρα (0,5 h) μετά την έγχυση Gonadorelin. Εξετάσεις: 
FSH, LH 

 3ο δείγμα: Λήψη αίματος ακριβώς μία (1 h) ώρα μετά την έγχυση Gonadorelin. Εξετάσεις: FSH, 
LH 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

Προεφηβικά:   
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Οι βασικές τιμές των FSH και LH είναι < 2 mIU/mL ενώ μετά τη διέγερση τα επίπεδα αυξάνουν 2-3 
φορές, με την απάντηση της FSH να είναι μεγαλύτερη απ’ αυτήν της LH. Συνήθως τα επίπεδα της 
LH παραμένουν < 5 mIU/mL. 

Μετά την εφηβεία, η μέγιστη τιμή της LH μετά τη διέγερση (συνήθως στα 30 min) είναι 3-10 φορές 
μεγαλύτερη της αρχικής και της FSH (συνήθως μετά τα 30 min) 4-6 φορές μεγαλύτερη της αρχικής 
Με λόγο LH/FSH >2.  Η απάντηση στην LH είναι πιθανώς πιο χρήσιμη στη διαφορική διάγνωση. 
Αύξηση της τιμής της LH >10 IU/L μετά χορήγηση GnRH αποτελεί ισχυρή ένδειξη πρώιμης ήβης σε 
κορίτσια.  

Σε περίπτωση υποθαλαμικής ή υποφυσιακής ανεπάρκειας η απάντηση στη διέγερση με GnRH 
είναι πολύ μικρή. 

Ευαισθησία και ειδικότητα 

Βλ. βιβλιογραφία 

Βιβλιογραφία 

1. http://www.pathology.leedsth.nhs.uk/dnn_bilm/Investigationprotocols/Pituitaryprotocols/GnR
HTest.aspx 

2. https://www.cmft.nhs.uk/media/1809637/gonadotrophin-releasing_hormone__gnrh__test.pdf 

 


